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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer 

dalam dekade terakhir ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan 

di dunia dan Indonesia pada khususnya. Seiring dengan semakin berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang mampu  menunjang berbagai 

kebutuhan dan permintaan informasi yang cepat dan akurat membuat teknologi 

komputer telah menjadi kebutuhan utama bagi suatu perusahaan khusunya pada 

Instansi Pemerintahan. Demikian juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Pangkalpinang.  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah salah satu 

Instansi Pemerintah kota Pangkalpinang yang melaksanakan sebagian urusan 

pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas desentralisasi 

dan tugas pembantuan. Segala hal yang berhubungan dengan pengolahan 

adminitrasi kepegawaian pada Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Kota 

Pangkalpinang selama ini masih menggunakan aplikasi sederhana seperti Ms. 

Word dan Ms. Excel. 

Oleh karena itu,  diperlukan suatu sistem informasi yang  lebih baik dalam 

pengolahan data kepegawaian untuk mengakses, mengolah dan menyimpan 

informasi khusunya  segala hal yang berhububungan dengan kepegawaian negeri 

sipil atau PNS. 

Dengan adanya suatu sistem aplikasi komputer diharapkan data yang ada 

dapat disimpan secara teratur atau tersistem, sehingga pengaksesan dan 

pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih mudah. 

Pada kesempatan ini, penulis tertarik membuat sebuah sistem informasi 

adminitrasi kepegawaian pada Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Kota 

Pangkalpinang, dengan judul  “ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI DALAM PENGOLAHAN DATA KEPEGAWAIAN PADA 



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPIANG 

DENGAN METODOLOGI BERORENTASI OBJEK”.  

Dengan Sistem yang akan dibuat  ini diharapkan dapat mempermudah 

Kantor Dinas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pangkalpinang,dalam 

proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dengan tersedianya 

informasi-informasi yang tepat waktu, akurat dan relevan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota 

Pangkalpinang adalah pelayanan dalam data karyawan masih dilakukan secara 

manual. Maka dalam penyusunan skripsi ini akan dibahas : 

a. Bagaimana merancang dan membuat Sistem Informasi Kepegawaian atau 

SIK di Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik Pangkalpinang. 

b. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat memberikan informasi data 

kepegawaian secara cepat dan akurat dengan sistem yang mudah dipahami 

oleh pemakai sistem itu sendiri. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, uraian yang akan penulis 

sampaikan dibatasi hanya pada : 

a. Membuat Sistem Informasi Kepegawaian SIK 

b. Proses Cuti PNS 

c. Proses kenaikan pangkat PNS 

d. Proses kenaikan gaji berkala PNS 

e. Proses pelatihan PNS 

f. Proses Mutasi PNS 

g. Proses pembuatan laporan 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur 

yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam melakukan 
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penyusunan skrpsi ini penulis menggunakan beberapa metode penggumpulan data 

antara lain : 

a. Observasi 

Yaitu meninjua dan mengunjungi langsung tempat riset untuk mengetahui 

masalah yang akan di bahas. 

b. Wawancara 

Yaitu penulis melakukan interview atau wawancara langsung kepada bagian 

yang bersangkutan yaitu bagian kepegawaian tentang masalah yang akan 

dibahas. 

c. Studi Pustaka 

Dalam melakukan interview dan observasi penulis juga melakukan studi 

pustaka guna mengumpulkan data-data yang diperlukan melaalui buku-buku 

di perpustakaan. 

d. Jaringan Internet atau Browsing 

Guna melengkapi data-data yang kurang penulis juga memanfaatkan jaringan 

internet guna mencari informasi atu artikel yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan di bahas. 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah : 

a. Membuat aplikasi  yang mudah dipahami dan diimplementasikan oleh 

pengguna dalam sistem informasi kepegawaian yang ada dalam Kantor Dinas  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Pangkalpinang. 

b. Meningkatkan kemampuan pengolahan data kepegawaian pada Dinas  Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik  Pangkalpinang secara efektif dan efisien dalam 

menata dan memproses data pegawai. 

c. Dapat diimplmentasikan oleh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pangkalpinang. 

d. Membantu memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan data dan arsip 

kepegawainan. 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-

masing bab telah dirancang dengan satu tujuan tertentu.  Tujuan dari sistematika 

penulisan ini yakni untuk menghasilkan laporan penelitian yang mudah 

dimengerti. Berikut penjelasan tentang masing-masing bab : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan dan menguraikan mengenai fakta-fakta yang 

diperoleh dari hasil penelitian, serta menentukan sasaran 

yang ingin dicapai dari hasil penelitian yang disajikan dalam 

bentuk Latar Belakang, Masalah, Tujuan serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar acuan pembahasan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini akan menjelaskan tentang rincian proses pengelolaan 

proyek yang bersangkutan dengan judul skripsi, seperti PEP 

(Project Execution Plan), RAB (Rertancana Anggaran 

Biaya), struktur Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible 

Assignment Matrix) dan skema/diagram struktur serta analisa 

resiko (project risk) dan meeting plan. 

 

 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis sistem dari Proses 

Bisnis, Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa 

Masukan, Identifikasi Kebutuhan memberikan gambaran 

tentang pemodelan sistem, identifikasi kebutuhan, Use Case 

Diagram, Deskripsi Use Case serta rancangan sistem dari 



xxxiii 
 

ERD, Transformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel dan 

Spesifikasi Basis Data. 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan yang didapat dalam pembangunan 

sistem dan pembahasan sebelumnya serta saran untuk 

pembangunan sehingga bisa menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem 

System berasal dari bahasa Yunani yaitu “ sistema” yang berarti 

keasatuan, yakni keseluruhan dari bagaian-bagian yang mempunyai hubungan 

satu dengan yang lainnya.  

Menurut Jogiyanto, 1993 : “ sistem yaitu suatu jaringan kerja dan prosedur 

– prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk 


